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วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดอ านาจเจริญ 
ครั้งที ่1/2563  วันที่ 3 มกราคม 2563  

ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
---------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายประภาส วีระพล   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

2. นายปริญญา นพเก้า  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

3. นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง   นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
4. นายอาคม กินาวงศ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

5. นางสาววิริยา คณารักษ์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

6. นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

7. นายสมาน พรรณรัตน์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

8. นางทัศนีย์ ร่มเย็น   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

9. นายทนงศักดิ์ พลอาษา   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
10. นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ์ (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
11. นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

12. นายปริญญา ดวงศรี   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

13. นางสาวส าราญ เหล็กงาม  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 

14. นายประเทือง ค าภานันท์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 

15. นายยงยุทธ สุพล    หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

16. นางรัชนีกรณ์ มาศพันธ์   หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

17. นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

18. นายสกลรัฐ วติวุฒิพงษ์   หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

19. นางแคทรียา รัตนเทวะเนตร  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 

20. นายไกรวุฒิ บุตตะ   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมสุขภาพ 

21. นางกรรณิกา จ านงค์   (แทน) หัวหน้างานยาเสพติดและทูบีนัมเบอร์วัน 

22. นายถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน 

23. นางสาวบุศณี มุจรินทร์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

24. นายปัณณธร เลิศเอกธรรม (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม 

25. นายสุเมธ แสงอ่อน  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลืออ านาจ 
26. นายอมรธีร์ ศรีสะอาด   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนา 
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27. นายสมศักดิ์ หอมชื่น  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
28. นายเสถียร บัวเขียว   สาธารณสุขอ าเภอชานุมาน 
29. นายอุเทน ชัยวงศ์   สาธารณสุขอ าเภอพนา 
30. นายรัชพล เดขเสงี่ยมศักดิ์   สาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน 
31. นายภัทรวรรธน์ ค าดี   สาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา 
32. นายทศพงษ์ บุญพุฒ  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม 
33. นายจุมพล พุ่มโพธิ์  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 
34. นายสมเกียรติ ธรรมสาร   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน (ด้านวิชาการ) 
35. นายพัลลภ สุระเกษ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม (ด้านวิชาการ) 
36. นายวีระวัฒน์ โสภัณ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน (ด้านวิชาการ) 
37. นางสาวสุมาลี ไชยเสริฐ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ (ด้านวิชาการ) 
38. นางสาวนริศรา ทองห่อ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา (ด้านวิชาการ) 
39. นายอุทิศ นันทะมาตย์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ชานุมาน 
40. นายนคเรศ ชัยศิริ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 

41. นางสาวชญานิศา นารีวงศ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ 
1. นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ   รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
2. นายนพพล ธาดากุล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชานุมาน 
3. นายไพรัช วัชรกุลธรไทย   ผู้ปกครองนิคมอ านาจเจริญ 
4. นายสราวุธ เสียงหวาน   หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคที่น าโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร  
5. นายปิยะ เสตพันธ์    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ (ด้านวิชาการ) 
6. นายวีระชัย ผิวข า    เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน สสจ.อ านาจเจริญ 

7. นางสาวสุวนิตย์ ธรรมสาร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 

8. นายกิตติ ประจันตเสน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
9. นางพรเพ็ญ ทาริวงค์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ลืออ านาจ 

10. นายทนงศักดิ์ พ่ึงโพธิ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.พนา 

11. นายเดชา ปริญญาสกุลวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.เสนางคนิคม 

12. นางวิลาพรรณ คณารักษ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ปทุมราชวงศา 

13. นางปองกานดา ศรีภักดี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.หัวตะพาน 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.  
 นายประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระก่อนการประชุม 
   พิธีประดับอินทรธนูข้าราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

  นายประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประดับอินทรธนู
ข้าราชการ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

   1. นายปริญญา ดวงศรี  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
           กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.อ านาจเจริญ 
   2. นายทนงศักดิ์ พลอาษา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
           กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.อ านาจเจริญ 
   3. นางสาววิลาวัณย์ ศรีพรหม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
          กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.อ านาจเจริญ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    1. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 
    2. การจัดสรรงบจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2 โครงการ 
       2.1 โครงการของแพทย์แผนไทย 
       2.2 โครงการ To Be Number One 
    3. ขอขอบคุณท่ีช่วยสนับสนุนฉลากกาชาดปี 2562 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 จ านวน     
24 หน้า ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งให้ตรวจสอบรายงานการประชุมทาง
เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ www.amno.moph.go.th หัวข้อ รายงานการ
ประชุม หากที่ประชุม มีความประสงค์แก้ไขรายละเอียด ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม และหากที่ประชุม
ไม่มีแก้ไข ขอมติที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
    - ไม่มี – 
 

http://www.amno.moph.go.th/
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
4.1 เรื่องท่ีแจ้งจาก ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ านาจเจริญ  
     4.1.1 IMC 
  เกณฑ์เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.2 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
4.2.1 การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด ประจ าปี 2563 รอบท่ี 1/2563 
    1.1 แผนการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด ประจ าปี 2563 รอบท่ี 1/2563 

ล าดับ วัน เดือน ป ี คปสอ. รพ.สต. 
1 วันอังคารที่ 7 ม.ค 2563 หัวตะพาน จุดที่ 1 จิกดู่ / จุดที่ 2 เค็งใหญ ่
2 วันพุธที่ 8 ม.ค 2563 เมือง

อ านาจเจรญิ 
จุดที่ 1 กุดปลาดุก / จุดที่ 2 นาแต้ 

3 วันพฤหัสบดีที่ 9 ม.ค 2563 เสนางคนิคม จุดที่ 1 หนองคู / จุดที่ 2 หนองคล้า 
4 วันจันทร์ที่ 13 ม.ค 2563 ปทุมราชวงศา จุดที่ 1 วินัยดี / จุดที่ 2 ลือ 
5 วันอังคารที่ 14 ม.ค 2563 พนา จุดที่ 1 บ้านถ่อน / จุดที่ 2 นาสะแบง 
6 วันพุธที่ 15 ม.ค 2563 ชานุมาน จุดที่ 1 พุทธรักษา/ จุดที่ 2 ค าแก้วเมือง

เก่า 7 วันพฤหัสบดีที่ 16 ม.ค 
2563 

ลืออ านาจ จุดที่ 1 บ้านศาลา / จุดที่ 2 ดงมะยาง 
1.2 ขั้นตอนการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด รอบที่ 1/2563  
 ภาคเช้า  (นิเทศงาน คปสอ.) 

-  รับฟังการบรรยายสรุป ไม่เกิน 15 นาท ี
-  ประธานคณะผู้นิเทศงานฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการนิเทศงาน 
-  ผู้นิเทศงานฯ ตรวจนิเทศงานให้ค าแนะน าตามงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ภาคบ่าย  (ตรวจเยี่ยม รพ.สต. 2 แห่ง) 
- ลงตรวจเยี่ยม รพ.สต. จุดที่ 1 คณะนิเทศงานฯ ตรวจเยี่ยม ซักถาม ให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ 

ประมาณ 45 นาท ี(ไม่ต้องน าเสนอ) 
- ลงตรวจเยี่ยม รพ.สต. จุดที่ 2 คณะนิเทศงานฯ ตรวจเยี่ยม ซักถาม ให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ 

ประมาณ 30 นาท ี
- รับฟังการบรรยายสรุป ณ รพ.สต. จุดที่ 2 (น าเสนอเฉพาะ รพ.สต. จุดที่ 2 ไม่เกิน 15 นาท)ี 
- สรุปผลการนิเทศงานภาพรวมของอ าเภอ  

หมายเหตุ : 1. ขั้นตอนการนิเทศงานและตรวจเยี่ยม อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
2. ผู้รับการนิเทศงาน ประกอบด้วย  

2.1 ผอ.รพท. / ผอ.รพช. / ผู้รับผิดชอบงาน / หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ของ รพ. 
2.2 สสอ. / ผู้ช่วย (ด้านบริหาร/วิชาการ) / ผู้รับผิดชอบงาน  
2.3 ผอ.รพ.สต. / เจ้าหน้าที่ ทุกแห่ง (รวม รพ.สต. แห่งละ 2 คน)  

3. การแต่งกายชุดฟอร์มฟ้าริ้ว 
2. การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ประจ าปี 2563 

จังหวัด 
รอบท่ี 1 (12-14 กพ.63) รอบท่ี 2 (22-24 กค.63) 

โรงพยาบาล รพ.สต หน่วยงานอื่น โรงพยาบาล รพ.สต หน่วยงานอื่น 
อ านาจเจรญิ ปทุมราชวงศา นาป่าแซง เทศบาลต าบล

นาป่าแซง 
พนา อุ่มยาง อบต.ไม้กลอน 



- 6 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

3. ก าหนดการออก Ranking รอบที่ 1-2563 ปรับจากเดิมเป็นดังนี้ 
วัน เดือน ป ี

(เวลา 08.30-16.30 น.) 
อ าเภอ สถานที ่

วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2563 เช้า : ชานุมาน รพ.ชานุมาน 
วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2563 เช้า : เสนางคนิคม รพ.เสนางคนิคม 

บ่าย : เมืองอ านาจเจริญ สสอ.เมืองอ านาจเจรญิ 
วันพุธท่ี 5 มีนาคม 2563 เช้า : ลืออ านาจ สสอ.ลืออ านาจ 

บ่าย : หัวตะพาน รพ.หัวตะพาน 
วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2563 เช้า : ปทุมราชวงศา สสอ.ปทุมราชวงศา 

บ่าย : พนา รพ.พนา 

หมายเหตุ : ตัดข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 24.00 น. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
4.3.1 สถานการณ์เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจากรายงาน 506 
  4.3.1.1 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญ 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 

ในช่วงเดือนมกราคม (1–31 ธันวาคม 2562 ) พบว่า 10 โรคอันดับแรกที่มีอัตราป่วย
สูงสุดได้แก่ อุจจาระร่วง  รองลงมาคือปอดบวม  ไม่ทราบสาเหตุ  อาหารเป็นพิษ ไข้หวัดใหญ่  
สุกใส เมดิออยโดซิส มือเท้าปาก ตาแดง และไข้เลือดออก   
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบโรค 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญช่วงเดือน ธันวาคม 2562 กับ 
ธันวาคม 2561 

อันดับที่ โรค 
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561 

จ านวน อัตราป่วย 
ต่อแสนปชก. 

จ านวน อัตราป่วย 
ต่อแสนปชก. 

1 อุจจาระรว่งเฉียบพลัน 446 117.96 613 162.12 
2 ปอดบวม 134 35.44 97 25.65 
3 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 51 13.49 77 20.36 
4 อาหารเป็นพษิ 42 11.11 106 28.03 
5 ไข้หวัดใหญ ่ 18 4.76 4 1.06 
6 สุกใส 13 3.44 10 2.64 
7 เมดิออยโดซิส 11 2.91 6 1.59 
8 มือเท้าปาก 10 2.64 7 1.85 
9 ตาแดง 3 0.79 5 1.32 
10 ไข้เลือดออก 2 0.53 1 0.26 

ที่มา : บัตรรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล ณ 31  ธันวาคม  2562 
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เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญในช่วงเดือนธันวาคม 2562 
กับช่วงเดือนธันวาคม 2561 พบว่ามีโรคที่มีอัตราป่วยสูงเกินปี2561 คือ โรคปอดบวม ไข้หวัดใหญ่ 
สุกใส ไข้เลือดออก เมดิออยโดซิส มือเท้าปาก และโรคไข้เลือดออก 
  4.3.2 ความครอบคลุมและความทันเวลาของการส่งรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

ในช่วงเดือนตุลาคม 2562(วันที่1–31 ธันวาคม 2562 ) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ
ได้รับบัตรรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) จ านวน 619  ฉบับมีการความ
ครอบคลุมและความทันเวลาของการสงรายงานตามมาตรฐานของโรงพยาบาลและ สถานบริการ
สาธารณสุข ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของสถานบริการสาธารณสุข จ าแนกตามความครอบคลุมของการส่ง
รายงาน 506 ในชวงเดือนธันวาคม 2562 (1-31 ธันวาคม 2562) 

ล าดับ อ าเภอ จ านวน 
สถานบริการ

ทั้งหมด 

สถานบริการที่มี
การส่งรายงาน

ผู้ป่วย 

สถานบริการที่ไม่ม ี
รายงานผู้ป่วย 

ร้อยละความ
ครอบคลุม 

1. เมือง 26 21 5 80.76 
2. ชานุมาน 10 7 3 70 
3. ปทุมราชวงศา 12 8 4 66.66 
4. พนา 6 4 2 66.66 
5. เสนางคนิคม 9 7 2 77.77 
6. หัวตะพาน 12 12 0 100 
7. ลืออ านาจ 11 8 3 72.72 

รวม 86 67 19 77.90 

แหล่งที่มา : รายงาน506 จากศูนย์ระบาดอ าเภอ,รพ.และ รพ.สต.ทุกแห่งผ่าน Datacenter และ E-

mail ณ 31 ธันวาคม 62 
อ าเภอเมือง  รพ.สต.เชือก รพ.สต.ดอนเมย รพ.สต.นาโพธิ์ รพ.สต.นาหมอม้า รพ.สต.สร้างนกทา 
อ าเภอชานุมาน รพ.สต.โคกก่ง รพ.สต.โคกเจริญ รพ.สต.บุ่งเขียว  
อ าเภอปทุมราชวงศา รพ.สต.ตาดใหญ่ รพ.สต.สามแยก รพ.สต.แสนสุข รพ.สต.หนองข่า 
อ าเภอพนา รพ.สต.จานลาน รพ.สต.บ้านถ่อน  
อ าเภอเสนางคนิคม รพ.สต.โพนทอง รพ.สต.หนองสามสี  
อ าเภอลืออ านาจ รพ.สต.น้ าท่วม รพ.สต.ฟ้าห่วน รพ.สต.ไร่ขี 
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4.3.2 สรุปผลการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  
2563 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563) 
  2.1 สรุปผลการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่  2563 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563) รายละเอียดตาม 
เอกสารหมายเลข 1 
  2.2 มติคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ านาจเจริญ เมื่อ
วันที่ 12 ธันวาคม 2563 เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอ าเภอ
ทุกอ าเภอ ซึ่งมีนายอ าเภอเป็นประธานอนุกรรมการ ทุกอ าเภอ ออกตรวจประชาสัมพันธ์และออก
ตรวจเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยประสานหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์และ
ยาสูบ (ATCU) และขอให้ส่งรายงานผลการออกตรวจฯ มายัง กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2563 
เป้าหมายร้านค้า การออกตรวจ ประชาสัมพันธ์ และ เฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ระดับอ าเภอ (ATCU) 

- อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จ านวน 280 ร้าน 

- อ าเภอชานุมาน  จ านวน 150 ร้าน 

- อ าเภอปทุมราชวงศา จ านวน 150 ร้าน 

- อ าเภอพนา  จ านวน   80 ร้าน 

- อ าเภอเสนางคนิคม จ านวน 120 ร้าน 

- อ าเภอหัวตะพาน  จ านวน 120 ร้าน 

- อ าเภอลืออ านาจ  จ านวน 100 ร้าน 
ปีใหม่ ขอให้ด าเนินการตรวจ ร้อยละ 20 ของเป้าหมาย ส่งรายงานภายใน 13 มกราคม 2563  
  2.3 ขอให้อ าเภอส่งรายงานผลการด าเนินงานด่านชุมชนคุณภาพ มายัง กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2563 
4.3.3 การจัดกิจกรรมชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” 
แนวทางการด าเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย ” วิ่งไล่ยุง”จังหวัดอ านาจเจริญ  
วันที่ศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563  พร้อมกันทั่วประเทศ 
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 



- 9 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

1. เพ่ือสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองในสถานที่ส าคัญต่างๆน าไปสู่การป้องกันการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกและโรคติดต่อน าโดยยุงลาย 
2. เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย ท าให้สุขภาพท่ีดีห่างไกลจากโรคและภัยสุขภาพ 

เป้าหมาย   (อ าเภอละ 1 ต าบล  เป็น ต าบลที่พบผู้ป่วยล่าสุด) 
  1. เมือง ( ต าบลน้ าปลีก)  2. ปทุมราชวงศา (ต าบลนาหว้า) 3. ลืออ านาจ (ต าบลไร่ขี)     
4. เสนางคนิคม (ต าบลหนองไฮ) 5. หัวตะพาน (ต าบลค าพระ)  6. ชานุมาน (ต าบลโคกก่ง)          
7. พนา ( ต าบลไม้กลอน) 

กิจกรรม 
1. ประชาชน อสม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และภาคีเครือข่าย  ร่วมกิจกรรม 
2. ประธาน (นายก อบต. พื้นที่เป้าหมาย) เป็นประธานเปิดกิจกรรม 
3. ท าลาย และส ารวจ แหล่งเพาะลูกน้ ายุงลาย ในพ้ืนที่  
การแต่งกาย    ใส่เสื้อ โทน สีด า 

การรายงานผล  ถ่าย VDO และภาพนิ่ง รายงานผลการจัดกิจกรรม ใน LINE ทีมจัดการ
ไข้เลือดออก ภายในเวลา 11.00 น. ของวันที่ 10 มกราคม 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.4 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
4.4.1 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอ านาจเจริญ  ครั้งที่ 3         
ณ โรงเรียนบ้านหนองหิ้ง หมู่ที่ 9 ต าบลอ านาจ อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

กิจกรรม ผู้รับบริการ หมายเหต ุ
 1. รับบริการรวม 
   1.1 ตรวจโรคทั่วไป  
   1.2. ทันตกรรม   
   1.3. แผนไทย 
   1.4. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
2. ส่งต่อผู้ป่วย 
   2.1 รพช. 
   2.2 รพท. 
3. รับไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 
4. มอบยาชุดพระราชทาน (ครัวเรอืน) 

 
    75 
    70 
    50 
    33 
 
     - 
     3 
     6 
     50 

 
 

ครั้งต่อไป 
- วันที่ 2 มกราคม 2563ปฏิบัติงานบ้านหนองงูเหลือม ต าบลเค็งใหญ่ อ าเภอหัวตะพาน 
(เลื่อนเป็นวันที่ 13 มกราคม สถานที่คงเดิม) 



- 10 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

-วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ปฏิบัติงานบ้านนาหนองใหญ่ ต าบลไร่สีสุก อ าเภอเสนางคนิคม 
โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 
ครั้งที ่3 วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ ต าบลหนองแก้ว อ าเภอหัวตะพาน 
ครั้งที่ 4 วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนภักดีเจริญหัวนา โคกช้างมะนาย อ าเภอเมือง 
4.4.2 สรุปโรคที่พบ จ านวน 85 ราย 

 
           โรคที่พบ 

         ครั้งท่ี 2 
จ านวน ร้อยละ 

โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
โรคตา 
โรคระบบไหลเวยีนโลหิตและโรคเลือด 
โรคระบบทางเดินอาหาร 
โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคระบบทางเดินปสัสาวะ 
โรคระบบประสาทและสมอง 
โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์หญิง 
โรคระบบต่อมไร้ท่อและโภชนาการ 
โรคผิวหนัง 
ตรวจสุขภาพ 

    32 
    15  
    11  
     8 
     5 
     4 
     1 
     1 
     1 
     1  
     6 

37.64 
17.64 
12.94 
 9.41 
 5.88 
 7.70 
 1.76 
 1.76 
 1.76 
 1.76 
 7.05 

4.4.3 สรุปผลการออกรับบริจาคโลหิตส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาเจริญ ร่วมกับ
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

คร้ังท่ี/วัน เดือน ปี /สถานที ่
จ านวน 

ผู้รับบริการ (คน) 
จ านวนเลือด 

(ถุง) 
คร้ังต่อไป 

50/วันท่ี 4 ธันวาคม 2562 
ณ บริษัท เกียรติสรุนนท ์
51/วันท่ี 12 ธันวาคม 2562 
ณ หอประชุมอ าเภอพนา 
52/วันท่ี 18 ธันวาคม 2562 
ณ หอประชุมโรงเรียนชานุมาน
วิทยาคม 
 
53/วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค
อ านาจเจรญิ 

รวม 

103 
 

97 
 

177 
 
 

 
146 

 
 

523 

103 
 

97 
 

177 
 
 

 
146 

 
 

523 

- วันท่ี 3 มกราคม 2563 
หอโรงเรยีนอ านาจเจริญ 
- วันท่ี 9 มกราคม 2563 
หอประชุมโรงเรียนพนา 
- วันท่ี 16 มกราคม 2563 
 ณ หอประชุมอ าเภอเสนางคนิคม 
- วันท่ี 23  มกราคม 2563 
หอประชุมอ าเภอปทุมราชวงศา 
-วันท่ี 30 มกราคม 2563 
ณ หอประชุมอ าเภอเมือง
อ านาจเจรญิ 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.5 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
1.ติดตามเร่งรัดติดตามงบกองทุน LTC ที่ยังไม่เคลื่อนไหวของเงิน หากไม่ด าเนินการ ภายใน 15 
มกราคม 2563 จะให้ส่งเงินคืน กองทุนLTC ที่เข้าร่วม ปี 2559 จ านวน 4 กองทุน และ 2560 
จ านวน 7 กองทุน 

 
- วันที่ 17 ธันวาคม 2562 อ าเภอปทุมราชวงศา กองทุนเป้าหมาย 1)กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง ทต.ปทุมราชวงศา และได้เชิญกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติมอีก ทุกกองทุน LTC ในพ้ืนที่อ าเภอปทุม
ราชวงศาเข้าร่วม ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี  ปลัด ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         
ผอ.รพ.สต. พยาบาลวิชาชีพ ที่ท าหน้าที่ CM  
- วันที่ 18 ธันวาคม 2562 อ าเภอเสนางคนิคม กองทุนเป้าหมาย 1)กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
อบต.ไร่สีสุก 2)กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ทต.สิริเสนางค์ 3)กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
อบต.โพนทอง และ 4)กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง อบต.หนองสามสี ปัญหาที่พบคือ กลัวผิด
ระเบียบ ขาดความเข้าในการเข้าไปกรอกข้อมูล ในโปรแกรม LTC จึงได้เชิญส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
 2.1 ทบทวนค าสั่ง พชอ./ประเด็นการพัฒนา ปี 2562  
 สสจ.อ านาจเจริญ ได้จัดท าโครงการ เสริมสร้างศักยภาพ พชอ.  จังหวัดอ านาจเจริญ              
เพ่ือสนับสนุนการจัดประชุม พชอ. (ไตรมาส 1-2) อ าเภอละ 10,000 บาท ขอให้ทุกอ าเภอ          
จัดประชุม พชอ.เพ่ือทบทวนค าสั่ง พชอ. และทบทวนประเด็นการพัฒนาของพ้ืนที่ ปี 2563     
(อ าเภอละ 2 ประเด็น) และส่งให้ สสจ.อ านาจเจริญ ภายในวันที่ 20 ม.ค. 2563 เพ่ือรายงาน
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยต่อไป  
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 2.2 แผนการน าเสนอผลการด าเนินงาน พชอ.จังหวัดอ านาจเจริญ ในวาระของสาธารณสุข
อ าเภอ 

เดือน อ าเภอ 

ธันวาคม  2562 อ าเภอชานุมาน และอ าเภอหัวตะพาน 

มกราคม  2563 อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ และ อ าเภอพนา 

กุมภาพันธ์  2563 อ าเภอปทุมราชวงศา 

3. การพัฒนา อสม. เป็น หมอประจ าบ้าน 
 3.1 ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2563 จ านวน    
12 สาขา ดังนี้ 

สาขา ช่ือ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด อ าเภอ 
1. สาขาทันตะสุขภาพ  นางรสสุคนธ์  ศรีพนา   รพ.สต.นาผาง อ.ปทุมราชวงศา 
2. สาขาป้องกันและแก้ไขปญัหาเอดส์
ในชุมชน  

นายประยงค์  พิมสุตะ   รพ.สต.สามแยก อ.ปทุมราชวงศา 

3. สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน    
และอนามัยสิ่งแวดล้อม     

นางอนงค์พรรณ  ทองวรณ์   รพ.สต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา 

4. สาขาสุขภาพจติชุมชน นางสาวประมุขดาว   โคตรอ่อน  รพ.สต.โคกก่ง  อ.ชานุมาน 
5. สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและ   
ควบคุมโรคติดต่อ  

นางไพรมณี   พวงน้อย   รพ.ชานุมาน อ.ชานุมาน 

6. สาขาการบริการสุขภาพในศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน              

นายทวีศักดิ์  พรมพิมพ์   รพ.สต.นาสะแบง  อ.พนา 

7. สาขาการป้องกันและแกไ้ข   
ปัญหายาเสพตดิในชุมชน 

นายครรชิต  พลธรรม   รพ.สต.เปือย อ.ลืออ านาจ 

8. สาขาคุ้มครองผู้บริโภค    ด้าน
สุขภาพ 

นางปิยะฉัตร  ตุ้มทอง   รพ.สต.ค าพระ อ.หัวตะพาน 

9. สาขานมแม่และอนามยัแม่และเด็ก               นางสุปราณี  เชิญไชย   รพ.สต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน 

10. สาขาการส่งเสรมิสุขภาพ  นางพันทิพย์ ทองปาน รพ.สต.ค าน้อย อ.เมืองอ านาจเจรญิ 
11. สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ               

นางสาริกา  บุญธิมา   รพ.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม 

12. สาขาโรคไม่ตดิต่อ นางอุไรวรรณ  ธนิกกุล   รพ.สต.โคกกลาง อ.เสนางคนิคม 

 โดยจะมีการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพและระดับภาค ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 
2563 ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น และ             
วสส.ขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ให้ CUP ทุกแห่งให้การสนับสนุนงบประมาณให้ อสม.ในเขต
รับผิดชอบเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพและระดับภาค ปี 2563 ด้วย 
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 3.2 แผนการอบรม อสม. หมอประจ าบ้าน 

ล าดับ อ าเภอ 

เป้าหมายการอบรม 
อสม.หมอประจ า

บ้าน 
(คน) 

แผนการอบรม 

1 เมืองอ านาจเจริญ 79 15-17 ม.ค.2563  ณ ศาลาประชาคม อ.เมือง 
2 ชานุมาน 62 15-17 ม.ค.2563  ณ ห้องประชุม สสอ.ชานุมาน 
3 ปทุมราชวงศา 73 14-16 ม.ค.2563  ณ เทศบาลต าบลปทุมราชวงศา 
4 พนา 56 15-17 ม.ค.2563  ณ ห้องประชุม สสอ.พนา 
5 เสนางคนิคม 58 15-17 ม.ค.2563  ณ ห้องประชุม รพ.เสนางคนิคม 
6 หัวตะพาน 85 16-18 ม.ค.2563  ณ ห้องประชุม สสอ.หัวตะพาน 
7 ลืออ านาจ 79 13-15 ม.ค.2563  ณ ห้องประชุม รร.ลืออ านาจวิทยาคม 

รวม 647  

 
กลุ่มเป้าหมายที่อบรม อสม.หมอประจ าบ้าน คือ ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน กรณีประธาน  อสม.
หมู่บ้าน ไม่ประสงค์ที่เป็น อสม.หมอประจ าบ้านก็ให้ อสม.ในหมู่บ้านนั้นคัดเลือก อสม.ที่มีศักยภาพ
และพร้อมจะพัฒนาเป็น อสม.หมอประจ าบ้านแทน 
ภารกิจ อสม. หมอประจ าบ้าน 
1. ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอ

ประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 70 ( อสม. 1 ต่อ ผู้ป่วย 3 คน) 
2. จัดท า Family Register (ผังเครือญาติ) ครอบครัว อสม. และครอบครัวผู้ป่วย DM/HT ร้อยละ 80  

(เฉพาะ อสม.ในเขต รพ.สต./PCU ที่เป็นคลินิกหมอครอบครัว) 
3. ติดป้าย/สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์คลินิกหมอครอบครัว ครอบคลุมทุกครัวเรือนในเขต PCUและ 

NPCU ร้อยละ 90 (เฉพาะ อสม.ในเขต รพ.สต./PCU ที่เป็นคลินิกหมอครอบครัว) 
4. การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  

สรุปแผนจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ(Primary Care Unit :PCU) และเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ (Network of  Primary Care Unit :NPCU) จังหวัดอ านาจเจริญ โดยปีงบประมาณ 
2563 ก าหนดเป้าหมายเพื่อให้ดูแลครอบคลุมประชากร ร้อยละ 40  
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ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิ(Primary Care Unit :PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  
(Network of  Primary Care Unit :NPCU) จังหวัดอ านาจเจริญ  ปี 2559 - 2563 

อ าเภอ PCU และ NPCU (แห่ง) 
เปิดปี 2559-2562 เป้าหมายเปิด 2563 รวม 

1.เมืองอ านาจเจริญ 1.ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง 1.รพ.สต.นาโพธิ์  
  - รพ.สต.นาโพธ ์
  - รพ.สต.นาสีนวน 

7 แห่ง 

2.ศสม.อ านาจเจริญ ทีม 1 2.รพ.สต.ไก่ค า 
3.ศสม.อ านาจเจริญ ทีม ๒ 3.ศูนย์บริการสาธารณสุข   

  เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 1 
- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 
  เมืองอ านาจเจริญ 1 
- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 
  เมืองอ านาจเจริญ 2 
- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 
  เมืองอ านาจเจริญ 3 
- สถานพยาบาลเรือนจ าจังหวัด 
  อ านาจเจริญ 

4.รพ.สต.นาผือ 
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อ าเภอ PCU และ NPCU (แห่ง) 
เปิดปี 2559-2562 เป้าหมายเปิด 2563 รวม 

2.หัวตะพาน 1.PCU รพ.หัวตะพาน 
  - PCU รพ.หัวตะพาน 
  - รพ.สต.สร้างถ่อใน 

ไม่มี ๒ แห่ง 

 2.รพ.สต.โพนเมืองน้อย 
 - รพ.สต.โพนเมืองน้อย 
 - รพ.สต.ขุมเหล็ก 
 - รพ.สต.โคกเลาะ 

 
ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิ(Primary Care Unit :PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  

(Network of  Primary Care Unit :NPCU) จังหวัดอ านาจเจริญ  ปี 2559 - 2563 
อ าเภอ PCU และ NPCU (แห่ง) 

เปิดปี 2559-2562 เป้าหมายเปิด 2563 รวม 
3.ลืออ านาจ 1.PCU รพ.ลืออ านาจ 

  - PCU รพ.ลืออ านาจ 
  - รพ.สต.ดงมะยาง 

ไม่มี ๒ แห่ง 

 2.รพ.สต.ดงบัง 
 - รพ.สต.ดงบัง 
 - รพ.สต.ไร่ขี 
 - รพ.สต.ฟ้าห่วน 

4.พนา 1.รพ.สต.โพนเมือง 
  - รพ.สต.โพนเมือง 
  - รพ.สต.ถ่อน 

ไม่มี 2 แห่ง 

 2.รพ.สต.จานลาน 
  - รพ.สต.จานลาน 
  - รพ.สต.อุ่มยาง 

5.ปทุมราชวงศา 1.PCU รพ.ปทุมราชวงศา ไม่มี 2 แห่ง 
 2.รพ.สต.หนองไฮน้อย 

  - รพ.สต.หนองไฮน้อย 
  - รพ.สต.หนองข่า 
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6.ชานุมาน 1.รพ.สต.โคกเจริญ 
  - รพ.สต.โคกเจริญ 
  - รพ.สต.บุ่งเขียว 
  - รพ.สต.โคกก่ง 

1.PCU รพ.ชานุมาน 
  - PCU รพ.ชานุมาน 
  - รพ.สต.โนนกุง 

2 แห่ง 

7.เสนางคนิคม 1.PCU รพ.เสนางคนิคม ไม่มี 3 แห่ง 
 2.รพ.สต.โพนทอง 

  - รพ.สต.โพนทอง 
  - รพ.สต.โป่งหิน 
  - รพ.สต.หนองไฮ 

1.รพ.สต.ไร่สีสุก 
 - รพ.สต.ไร่สีสุก 

 - รพ.สต.หนองคล้า 

รวม 15 แห่ง 5 แห่ง 20 แห่ง 
 

เป้าหมายการด าเนินการ ปี 2563     
   1. เปดด าเนินการ PCU และ NPCU ในพ้ืนที่ รอยละ 25  
   2. ประชาชนในอ าเภอมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้
ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว  ร้อยละ 40 
   3. PCU และ NPCU ที่เปิดด าเนินการ Family Register (ผังเครือญาติ) ครอบครัว อสม.และ 
ครอบครัวผู้ป่วย DM/HT ร้อยละ 80 
   4. PCU และ NPCU ที่เปิดด าเนินการ ติดป้าย/สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์คลินิกหมอครอบครัว 
ครอบคลุมทุกครัวเรือนในเขตรับผิดชอบ ร้อยละ 90 
ป้าย/สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์คลินิกหมอครอบครัว ขนาด เอ4 พับครึ่ง 
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5. การประเมินรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวซ้ า (Re accredit) รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินใน
ปี 2560  
   ขอให้ สสอ.แจ้งรายชื่อ รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินในปี 2560 ที่จะประเมินรับรองคุณภาพ        
รพ.สต.ติดดาวซ้ า (Re accredit) อ าเภอละ 1 แห่ง ยกเว้นอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 2 แห่ง           
ให้ สสจ.อ านาจเจริญ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 และขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ฉบับปรับปรุงปี 2563 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 
6. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี ด้วยหัวใจ 
    กระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
เป็นตัวชี้วัด (Agenda base) ตามโครงการพระราชด าริ เพ่ือให้บรรลุตามพระบรมราโชบาย        
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว 
และเพ่ือให้การด าเนินงานด้านสาธารณสุขในเรือนจ าเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ      
โดย สสจ.อ านาจเจริญร่วมกับ รพท.อ านาจเจริญและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จะมีการจัดบริการ
สาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังให้ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและ ก าจัดโรค การ
รักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ด้านทันตกรรมและการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่จ าเป็น
แก่ผู้ต้องขังและอาสาสมัครด้านสุขภาพในเรือนจ า ซึ่ง สสจ.อ านาจเจริญจะแจ้งแผนการจัดบริการ
สาธารณสุขตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เพ่ือขอความอนุเคราะห์บุคลากรจาก รพช.ทุกแห่งร่วม
ให้บริการต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.6 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
4.6.1 ผลการด าเนินงานเปรยีบเทียบกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) 2563 
ตารางท่ี 1  การด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนประมาณการ (Planfin) ปีงบประมาณ  2563 

โรงพยาบาล 
รายได้ รายจ่าย 

ประมาณการ 30/11/2562 ร้อยละ ประมาณการ 30/11/2562 ร้อยละ 
อ านาจเจรญิ 887,033,000.00 136,099,829.89 15.34 765,299,200.00 124,554,779.49 16.28 
ชานุมาน 94,452,970.44 24,506,201.81 25.95 94,406,617.68 16,249,483.87 17.21 
ปทุมราชฯ 110,842,996.26 26,816,793.15 24.19 109,120,076.99 19,133,378.57 17.53 
พนา 85,646,925.10 22,440,565.07 26.20 89,708,140.00 15,115,815.78 16.85 
เสนางฯ 90,010,400.00 21,282,401.13 23.64 86,670,000.00 13,849,907.89 15.98 
หัวตะพาน 137,948,662.13 33,420,054.30 24.23 137,831,880.00 20,534,274.58 14.90 
ลืออ านาจ 81,616,150.51 19,776,549.80 24.23 81,616,150.51 13,586,041.48 16.65 

หมายเหตุ เป้าหมายร้อยละ 16.67 มากกว่าหรือน้อยกว่าไม่เกินร้อยละ 5 จากแผนที่ประมาณการ 
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4.6.2 ภาวะวิกฤติทางการเงิน  
ตารางท่ี 2 รายงานวิกฤติทางการเงิน 7 ระดับ ของหน่วยบริการ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

Org CR QR Cash NWC NI LiI StI SuI 
Risk 

Scroing 
อ านาจเจรญิ 1.89 1.63 1.12 91,457,872.73 11,545,050.40 0 0 0 0 
ชานุมาน 1.89 1.76 1.55 18,372,848.14 8,256,717.94 0 0 0 0 
ปทุมราชฯ 1.60 1.49 1.25 16,519,756.54 7,683,414.58 0 0 0 0 
พนา 1.93 1.73 1.28 14,229,131.72 7,324,749.29 0 0 0 0 
เสนางฯ 2.20 2.02 1.66 17,390,460.95 7,432,493.24 0 0 0 0 
หัวตะพาน 1.29 1.12 0.84 7,677,473.51 12,885,779.72 1 0 0 1 
ลืออ านาจ 2.43 2.09 1.73 15,000,620.42 6,190,508.32 0 0 0 0 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.7 เรื่องท่ีแจ้งจาก งานยาเสพติดและทูบีนัมเบอร์วัน  
1. การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ วัฒนาพรรณวดี           
จังหวัดอ านาจเจริญ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน จังหวัดจะประชุม
ในวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดอ านาจเจริญ และส่วนกลางจะเข้าดูพ้ืนที่และประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 1 วันที่        
21 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 
2. การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาควันที่ 29 มกราคม 2563         
ณ โรงแรม พูลแมน จังหวัดขอนแก่น อ านาจเจริญส่งชมรมเข้าร่วม 15 ชมรม ประกอบด้วย 
 2.1 จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร 
 2.2 อ าเภอ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประกอบด้วย อ.เมืองอ านาจเจริญ และ อ.หัวตะพาน 
 2.3 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย  
      ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา   ต้นแบบระดับเงิน 
      ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอ านาจเจริญ   ดีเด่น 
      ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมานวิทยาคม  ดีเด่น 
      ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธัญยาธรณ์วิทยา 2  ดีเด่น 
 2.4 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
      - อุดมศึกษา ประกอบด้วย  
      ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ ต้นแบบทอง 
      ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ต้นแบบเงิน 
      ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ต้นแบบเงิน 
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 2.5 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ได้แก่ 
      ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทน้ าตาลมิตรผล อ านาจเจริญ ดีเด่น 
 2.6 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน ได้แก่ 
      ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจ าจังหวัดอ านาจเจริญ ดีเด่น 
 2.7 ชมรม TO BE NUMBER ONE ส านักงานคุมประพฤติ ได้แก่ 
      ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติจังหวัดอ านาจเจริญ ดีเด่น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.8 เรื่องท่ีแจ้งจาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต  
1. แจ้งเลื่อนการให้บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย วิธี HPV DNA Test                        
ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เห็นชอบในการปรับปรุงรายการบริการในสิทธิ
ประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี  
HPV DNA test แทนการคัดกรองด้วย Pap Smear หรือ VIA เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของบริการตรวจ
คัดกรองและเป็นไปตามแนวเวชปฏิบัติ ฉบับปรับปรุง กันยายน 2561 ของราชวิทยาลัยสูตินรี
แพทย์แห่งประเทศไทย โดยได้น าร่องใน 24 จังหวัด  และในเขตสุขภาพที่ 10 ในวันที่ 1 มกราคม 
2563 เนื่องจากมีข้อขัดข้องของกระบวนการจัดหาชุดตรวจ HPV DNA testและการเตรียมความ
พร้อมของระบบขนส่งหลอดเก็บตัวอย่าง ที่ด าเนินการโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนั้น จึงขอ
เลื่อนก าหนดการที่จะเริ่มต้นด าเนินการออกไปก่อน ในระหว่างนี้ขอให้ด าเนินการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกด้วยวิธี Pap Smear หรือ VIA ไปก่อน ซึ่งคาดว่าเริ่มได้ประมาณเดือนเมษายน 2563 
2. ผลการติดตามตัวชี้วัด NCD Monitor 

2.1 คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป 
2.2 ความครอบคลุมการตรวจ HbA1cในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน 
2.3 ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลได้ (HbA1c ครั้งสุดท้าย น้อยกว่า 7 mg% ใน
ปีงบประมาณท่ีวิเคราะห์) 
2.4 คัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
2.5 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตจากการคัดกรองได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.9 เรื่องท่ีเสนอจาก งานวิจัยและพัฒนา 
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข ประจ าปี 
2563 วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
(หนังสือส านักงานสาธารณสุข ที่ อจ.0032.015/ว1237 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562) 
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2. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย/R2R และนวัตกรรม (Workshop) ครั้ง 2/2563  
“R2R in อ านาจเจริญ” วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ (หนังสือส านักงานสาธารณสุข ที่ อจ.0032.015/วXXXX ลงวันที่ XX ธันวาคม 
2562) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.10 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานนิติการ 
1. การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.11 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
4.11.1 ย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจ าภายในจังหวัด รอบย้าย 1 กุมภาพันธ์ 2563 
ประชุมพิจารณา ในวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. 
4.11.2 คัดเลือกผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ว่าง จะด าเนินการคัดเลือก 
วันที่ 7 มกราคม 2563 (เช้า) 

1. ผอ รพ สต ดงบัง อ.ลืออ านาจ 
2. ผอ รพ สต โคกกลาง อ.ลืออ านาจ 
3. ผอ รพ สต โพนทอง อ.เสนางคนิคม 
4. ผอ สอน ปลาค้าว อ.เมือง 

4.11.3 ขอให้ส่งสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  กรณีเข้าสู่ต าแหน่ง 50% หลัง             
เริ่มวันที่  2 ตุลาคม 2562 ส่งภายในวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. 
4.11.4 การสนับสนุนทุน นักเรียนพยาบาล วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ปีการศึกษา 
2562 และ 2563 

ปีการศึกษา จ านวน(คน) ปีท่ีจบ หน่วยงานท่ีให้ทุน หมายเหตุ 

2559 2 2563 รพช.ลืออ านาจ (งบกลาง) 30,000 บาท/ทุน/ปี 

2560 4 2564 รพช.ปทุมราชวงศา (งบกลาง) 30,000 บาท/ทุน/ปี 

2561 5 2565 รพ.อ านาจเจริญ 40,000 บาท/ทุน/ปี 

2562 16 2566 รพช.ลืออ านาจ 2 รพช.ชานุมาน 2 
รพช.ปทุมราชฯ 2  รพช.พนา 1      
รพช.เสนางฯ 2 รพ.อ านาจฯ 7 

40,000 บาท/ทุน/ปี 
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2563 23 2567 รพช.ลืออ านาจ 1  รพช.ชานุมาน 4 
รพช.ปทุมราชฯ 2 รพช.พนา 2      
รพช หัวตะพาน 2   รพช.เสนางฯ 2  
รพ.อ านาจฯ 10 

40,000 บาท/ทุน/ปี 

 
4.11.5 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
  1. รพ ลืออ านาจและ รพ เสนางคนิคม จะแต่งตั้งเป็นรักษาการในต าแหน่ง แทน          
การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เนื่องจาก ต าแหน่ง ผอ รพช เป็นเลขว่าง และจะย้ายผู้รักษาการเข้าสู่
ต าแหน่งเมื่อครอง ช านาญการพิเศษ 
  2. รพ ปทุมราชวงศา และ รพ หัวตะพาน  อยู่ระหว่างขอก าหนดต าแหน่ง ผอ รพช 
เชี่ยวชาญ ไปที่ สปในเลขต าแหน่งที่ครองอยู่และมีคุณสมบัติครบแล้ว เมื่อ สป อนุมัติ จะด าเนินการ
คัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่งต่อไป 
4.11.6 การเลื่อนระดับ  

1. ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ เป็น ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ คือ ทพ.ปริญญา ดวงศรี 

• 2. นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ เป็น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ คือ 
นายทนงศักดิ์ พลอาษา และนางสาววิลาวัณย์  ศรีพรหม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.12 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1. รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ พ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
 การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ เดือนธันวาคมเพ่ือติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM10 (ขนาด 10 ไมโครกรัม) และ PM 2.5 (ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครกรัม) ตามโครงการเฝ้าระวัง
และเตือนภัยปัญหาหมอกควันโดยเครื่องเฝ้าระวังคุณภาพอากาศระบบเซนเซอร์ Dushboy ใน
ประเทศไทย ภายใต้โครงการเมืองไทยไร้หมอกควัน พบว่า คุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก 
(สีฟ้าถึงสีเขียว) ซึ่งเหมาะส าหรับกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามเพ่ือเตรียมความ
พร้อมหากมีค่ามากกว่า 76 ไมโครกรัมต่อ ลบ.ม. จะต้องเตือนภัยประชาชน ให้สวมหน้ากาก
อนามัย ลดกิจกรรมกลางแจ้งและคลินิกให้บริการผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจที่อาจมีเพ่ิมมากขึ้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ไม่มี 
 
 



- 22 - 
 

 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” 

ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
    6.1 ผลการด าเนินงาน พชอ.จังหวัดอ านาจเจริญ  
     1) อ าเภอชานุมาน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 
     2) อ าเภอหัวตะพาน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุม  เวลา 16.25 น. 
 
    ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางสาวชญานิศา นารีวงศ์) 
             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์) 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
        หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 


